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EDITORIAL
Sem ela, este jornal não
estaria nas tuas mãos.

I

Sem ela, o Fazedores não
teria razão de ser.
Continuamos a tentar
fazer passar a mensager r •

que nos faz mover:
queremos informar, dar a
conhecer e esclarecer. Em
suma, dar-te voz. Não te
cales!

esperamos, não tenham
sido em vão. E o resultado
está à vista. Quisemos dar
conta da maioria delas,
por isso este número do
Fazedores saíu
ligeiramente mais extenso
do que o costume.
Contámos com a preciosa
colaboração de colegas
interessados e atentos.
Para eles, os nossos mais
sinceros agradecimentos.
No número anterior
alertámo-vos para as
mudanças que estão à
porta. Para que elas não
nos apanhem
desprevenidos, queremos
usar todos os meios de
que dispomos para passar
a informação. A tua ajuda
é valiosa e indispensável.

li
Fedores de Letras na
mão. Na mão temos de
novo a oportu nidade de
contribuir para que esta
Faculdade, a nossa
Faculdade - como não nos
cansamos de lembrar - se
vá transformando num
local onde, além de
gostarmos de estar,
saibamos que o tempo
que lá passamos não é
gasto em vão.
Muita coisa se tem
passado entre as paredes
desta casa. Muito tempo
se tem gasto na
preparação e
concretização de
actividades que,

P.S.: A equipa deste jornal
quer agradecer especial-
mente ao colega
Alexandre Carvalho, não
só pelo precioso
testemunho que nos deu,
mas também pela sua
atenção de nos remeter o
seu artigo pelo correio.
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A cobrança de propinas, segundo o
novo sistema, começou a ser feita em 92/
93. Apesar dos apelos para que ninguém
pagasse, a verdade é que houve quem o
fizesse,enchendo assimos cofres da nossa
Reitoria com alguns milharesde contos.

O "gamanço" ... perdão! A cobrança
continuou em 93/94 e também no presente
ano lectivo.

Eo que aconteceu a essedinheiro? O
que é que foi feito, para além de agravar, e
de que maneira, a já bastante precária
situação financeira de uma grande parte dos
nossoscolegas?

A resposta,em ambos oscasos,é muito
simples:NADA!

Pois é! O dinheiro continua num
qualquer cofre, de um qualquer banco
(muito mais que provavelmente, da Caixa
Geral de Depósitos...).

Os estudantes da Universidade de
Lisboa (U.L.)que são membros do Senado
;omeçaram então a estudar uma saída a
dar a essedinheiro.

Ao fim de uns meses de reuniões,
discussões...tentativas de dissuasãopor parte
do nosso Reitor,a proposta dos estudantes
estava pronta. E o seu objectivo era muito
simples:utilizar os objectivos contidos na lei
nº 5/94 (Artº. lº, nºl :"Os montantes
provenientes do pagamento de propinas
devidas no ensino superior público
constituem receitas próprias das instituições,
a afectar à prossecução de acções que
visem a melhoria da qualidade do ensino e
à promoção do sucesso eaucativo."),
subvertendo-os e fazendo com que estes

fossem, de facto, ao encontro das
necessidades dos estudantes.

Em Outubro de 1994 a proposta foi
aprovada por uma maioria de doisterços do
Senado da U.L.Também alguns professores
e funcionários se identificaram e
prontamente se solidarizaram com os
princípios da proposta. Só o Reitor é que
não ...

Eo Reitor,estando contra a proposta,
estava contra a Universidade.

Mas não foi só o Reitor.A Sra. Ministra
da Educação, quando lhe foi solicitado o
envio da deliberação para a Procuradoria
Geral da República (P.G.R.), pura e
simplesmente, recusou-sea fazê-lo e passou
o assunto, novamente, para as mãos do
Reitor.Só? Não! As declarações que então
fez aos órgãos de comunicação social
continham uma mensagem bem clara: o
Reitorestaria em muito "meus lençóis" caso
a deliberação fosseaplicada.

Assim,após muitas "voltes à cabeça",
o nosso Reitor lá descobriu uma forma de
enviar a deliberação para a P.G.R.,
afirmando, entretanto, que caso o parecer
fossepositivo, demitir-se-ia.Era o que devia
ter feito, quando não teve a coragem
suficiente para defender a vontade do
Senado da sua Universidade!

Finalmente, o parecer do Conselho
Consultivo da P.G.R.chegou. E os nossos
receios tornaram-se realidade: o parecer é
completamente negativo. Para além de
negativo é também RIDíCULO, pois após
uma primeira leitura facilmente se verifica
que quem assimdecidiu não conhece as leis
que regem o EnsinoSuperior (E.S.)no nosso
país.

Vejamos: para além de ainda se
basearem na lei nº 20/92 (primeira lei de
propinas, revogada pela lei n" 5/94), 'I



, . . ) rec:~r '

11
------------

baralham, de uma forma
estrondosamente" ingénua" ,
todos os princípios das leis
que elesconsideram justas.

Para citar alguns
exemplos apenas, aquilo
que o nossogoverno sempre
garantiu é, claramente,
desmentido pela P.G.R.Ou
seja, os nossos ministros da
Educação sempre disseram
que as verbas das
malfadadas opinas não
iriam servir para diminuir a
responsabilidade estatal nos
orçamentos das
Universidades- o orçamento
para o E.S.não diminuiria
devido às propinas. Mas a
P.G.R.afirma precisamente o
contrário no ponto 7 das
conclusões do seu parecer:
"A afectação das receitas
daspropinasexclusivamente
a fins de acção social ou a
outros, nada restando com
vista ao financiamento de
custos da Universidade,
implica umrecursoacrescido
a dotações do Estado,
desfigurandoe prejudicando
o sistema de autonomia
financeira legalmente
concebido. "

Como se vê, se as
verbas das propinas fossem
devolvidas aos estudantes a
consequência seria
extremamente" dura" para o
Estado, pois este teria que
aumentar o Orçamento para
o E.S.

Estas são apenas
algumas das ideias contidas

num parecer que não
parece nada real e que nos
leva a tirar algumas
conclusões: ou a P.G.R.
desconhece as realidades
do E.S.em Portugal ou os
nossoministrosnos andam a
enganar (será possível!?).

Nota: No dia 21, o
Senado reunir-se-á para
decidir se revoga a sua
deliberação.

Caso isto aconteça, o
nosso Reitor verá o seu
problema resolvido. Se não
acontecer, a vontade da
Universidade não será, uma
vez mais, respeitada, pois o
Reitor recorrerá aos Tribunais
Administrativos para pedir a
suspensão dos efeitos da

deliberação.
Que fazer quando um

Reitor não está do lado da
vontade da Universidade?
Vale a pena continuar a
acreditar nas instituições
democráticas?

Claro que vale! E a
nossavontade é continuar a
lutar pela defesa dos nossos
interesses enquanto
estudantes.

Estámais que provado
que a lei das propinas, além
de injusta,é inadequada, p
isso,continuaremos a lutar e
a exigir a sua
REVOGAÇÃO!

Carlos Guedes
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como " O proletariado é um estado de
espírito", " A matemática não tem nada a
ver com a Economia Politícc " e " A lei está
na ponta minha caneta." Defende a
escravatura e a tortura, é visto em sessões
do MANe tem, diz-se,um profundo desprezo
pelo aluno. Acusam-no de sebenteiro,
medíocre Professore péssimocarácter.Todas
estas histórias,que os alunos do quinto ano
julgavam que eram apenas histórias,foram
acrescidas e rematadas pelos
acontecimentos invulgares desta época de
exames, que o próprio Soares Martinez
afirmou que teriam sido despoletados por
motivos alheios à regência da cadeira de
Filosofia do Direito; uns dizem que é uma
perseguição a este professor ; outros, que
Martinez é o pretexto político para servirde
trunfo a outras lutas, como a conquista da
Associação Académica da FDL,conotada
com o PSD.Entreguerras na sombra e lutas
às claras, entre comunicados e calúnias
secretas, os alunos do quinto ano
mantiveram-se imperturbáveis e
conseguiram que se declarasse uma guerra
geral de alunos, que a figura de Martinez
fosse ridicularizada e todas as suashistórias
expostasna praça pública, e que setornasse
facultativa a opção de Filosofiado Direito
como cadeira de exames, havendo uma
nomeação de terceiros para júri desta
disciplina. Isto para os alunos que
chumbaram ou para quem quisessefazer a
dita disciplina, com base nos artigos 112 do
Regulamento da FDLe 482 do Código de
Procedimento Administrativo, relativos à
suspeição de júris de actos públicos. E
Martinez? Em princípio rejubilar-se-à para o
ano, mas, enquanto tal data não chega,
continuará como regente e coordenador de
Filosofiado Direito e de outras disciplinasdo
curso, sem se desligar da imagem do que
de pior a FDLtem para oferecer em termos
jurídicos e pedagógicos. I

------------

A FDL viVeu um período de
contestação estudantil durante osmesesde
Fevereiro e Março, motivada pelas acções
do regente da cadeira da Filosofiado Direito,
Prot.SoaresMartinez,durante esta época de
exames.

As primeiras perturbações aparecem
com osrumoresde que teriam sidorealizados
exames escritos corrigidos por monitores,
causando um certo mal -estar aquando da
saída das notas. Os problemas aparecem
verdadeiramente quando o Professor
ivlortinez começa a marcar orais na
Secretaria sem respeitar o intervalo de 48
horas entre a saída da nota do exame e a
marcação da respectiva prova oral. Depois,
havia o caso de, num dia de provas orais,se
proceder ao exame de 38 ou mais pessoas
numa só manhã, sem que a duração das
mesmasalcançasse o mínimo de 15minutos
estabelecido nos Regulamantos da FDL,
havendo provas de 2, 3 e 5 minutos. O
cúmulo atinge-se quando, juntando-se a
tudo isto, o dito Professorfazia perguntas
saídasde um filme cómico, como "Quem foi
a mãe de Kcnt?". "Quem esteve no funeral
de Hugo Grócio?" (jurista holandês do
c;éc.XVI)e outras que tais.

Os alunos do quinto ano, reunindo-se
em plenário, decidiram fazer greve às orais
e levar o caso à opinião pública. Esta
debruçou-se maciçamente sobre o caso e
sobre a figura do Professor.

SoaresMartineztem, com ele, toda uma
lenda negra, um passado de abusos,
prepotências e perseguições.Diz-seque teria
dado bola preta no doutoramento de Freitas
do Amaral, " herdeiro" do pensamento de
Marcelo Caetano, por este professor ter
dado bola preta no doutoramento de Soares
Martinez, isto 20 anos após as suas provas.
SoaresMartinez perseguiu os estudantes de
Direitodurante a crisede 68,escreveu coisas
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Janeiro 95
- O preço da cantina sobe
de 240$ para 260$ (10,8 %)
- O preço do alojamento
universitário sobe de 5.500$
para 6.000$ (10,9 %)

versus
- Asbolsassobem 4,0 %

Fevereiro95
- Início do processo de
substituição do membro do
Conselho de Acção Social
da U.L.(1),colega Wilsonda
Faculdade de Direi 0, pela
colega Natividade, também
de Direito mas proposta
pelas Comissões de
Residências da U. L.
(processo de auscultação e
nomeação motivado pela A.
E.de Letras).
- Encerramento da Cantina
Velha, provocado por
motivos ainda
desconhecidos (ver carta do
Administrador divulgada em
cartaz) ..

Março 95
- Continuação de encontros
com colegas portadores de
deficiência para análise das
suascondições de ensinona
Faculdade.
- Participação na Comissão
da A. S.E.e no painel sobre
o Estudante Universitário
Deficiente do último
Encontro Nacional de
Direcções Associativas,

realizado em Faro, nos dias
10,11 e 12.
- Eleição da Inter-Comissões
das Residências da U. L. de
94/95 (composta por três
elementos de Comissõesde
Residentesdiferentes).

Assuntosurgentes
- Redigir propostas para um
estatuto de Estudante
Universitário Deficiente a
levar a C. A. S.;definira figura
de estudante-independente,
conjuntamente com o
estatuto de trabalhador-
estudante, no âmbito do
acesso ao apoio social.
- Exigiruma regularidade no
pagamento mensal das
bolsas (ex.: "até ao dia x de
cada mês.").

(1) - o C. A. S. é composto
pelo Reitor, Professor Meira
Soares, pelo administrador
dos ServiçosSociais,Dr. Pires
dos Santos, e por dois
estudantes, Susana Patrício
da Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educaçâo e
(agora) Natividade da
Faculdade de Direito.

Assunto "Quente"
- intenção por parte dos
ServiçosSociaisde criar uma
fórmula que defina e limite o

tempo a que o aluno pode
recorrer e usufruir de apoio
social - Fórmula "n + 1", em .
que "ri" corresponde ao
número de anos da
licenciatura e o "1" a um só
chumbo fórmula
enganadora e castradora.

Perspectivas
- Reabertura dos Serviços
Médico-Sociais da U. L.
(clínica geral e
especialidades de
oftalmologia, ortopedia
estomatologia, psicologia)
para breve.
- Definição de critérios
quanto à atribuição de
empréstimos (verba anual
perto de 5.000.000$).

Redacção de um
Documento Reivindicativo
para a A. S.E.da U. L.pelas
respectivas Associações de
Estudantes.
- Novo cartão (com fita
magnética) de acesso às
cantinas para o ano de 95/
96.

Abril 95
- Realização de um debate
sobre "A Integração da
Deficiência na Universidade"
no dia 5 de Abril,pelas 15roO,
na Sala de Mestrados.
-Abertura das inscriçõespara
o Curso Livre de Linguagem
Gestual.
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Na Associação de
Estudantes está disponível
um inquérito que pretende
fazer um levantamento dos
vóríos problemas com que se
defrontam os trabalhadores
estudantes da Faculdade de
Letras.

São objectivos deste
inquérito:

1 - Saber onde se situam as
maiores dificuldades e
indagar do responsabilidade
da instituição bem como da
responsabilidade das
entidades' patronais;

2 - Verificor o cumprimento
ou não do estatuto;

3 - Questionar a Política do
Ministério da Educação.

A situação é crítica
fedo que o Trabalhador-
Estudantetem cada vezmais
dificuldades em prosseguiros
estudos e em contrapartida

é-lhe exigido o pagamento
das propinas.

O aumento das
propinas veio agravar ainda
maisa situação uma vez que
os estudantes são obrigados
a pagar este aumento, já de
si injusto numa situação
ainda mais injusta dadas as
precárias condições de
estudo que lhessão dadas.

Devido à Política
Educativa do Ministério da
Educação (aumento das
propinas, insignificância da
Acção Social Escolar,
ameaças à qualidade de
Ensino, restrições
orçamentais, desrespeito
para com a Educação na
sua globalidade) é
necessário este inquérito
como primeiro passo na
avaliação destesproblemas.

Os resultados serão
divulgados e utilizados nas
Comissões Pedagógicas e
nos Departamentos aquando
da elaboração dos horários.

Serão também
enviados a sindicatos,
entidades patronais, Partidos

com assento parlamentar e
à imprensa. como prova de
que o EnsinoSuperior está
doente. E isto porque
algumas das dificuldades
não residem na má vontade
das instituições, mas é o
reflexo da Política Educativa.

O Ministério da
Educação tem diminuído as
verbas para a Faculdade;
tem imposto o aumento das
propinas e exige o
despedimento de cerca de
80 professorescomo forma
de ajustar o ratio aluno /
docente à sua política
económica e de gestão
miserabilistado EnsinoSupe-
rior Público.

Os resultados serão
ainda o ponto de partida
para um debate ao nível da
Faculdade para o qual os
trabalhadores-estudantes
deverão necessariamente
contribuir.

A Secção de Trabalhadores
Estudantes da Associação

de Estudantes

seucumprimento. Ajuda-nos
a reivindicar um apoio social
mais justo e real. Vem ter
connosco.

NOTA: A análise dos
inquéritos da A. S. E.,
preenchidos pelos colegas
de Letras no início do ano,
serão divulgados
brevemente.

APELO: A partir de Abril.
inicia-se, como de costume,
o processo de candidaturas
a benefícios sociais para o
ano 95/96.

Estáatento aosprazose
à papelada necessária!

A Secção da A. S.E.da
A.E.

(Teresa,Nuno. Soraia,
Filomena(s),Luís)

------------1,



rasurados para o índice 80...
Certezas?! Infelizmente

não há, mas esperam-se
novidades! Estamos a
aproximar-nos do fim da
meada e o mês de Abril
costuma ser fértil em
novidades relativas a estes
problemas ... É o que dizem!
Esperemos que sim e
esperamos que a nossa
reivindicação contra
paredes mudas e quedas
obtenha finalmente
resultados, mesmo qUI
provisórios! O respeito pelos
estagiários está marcado
para o dia de São Nunca à
tarde ...

r

BIENIO ESTÁGIOS MUITO, POUCO
OU NADA REMUNERADOS??

Estamos no segundo
ano consecutivo do
problema que atinge os
estagiários do 2Q ano da
profissionalização em via
ensino (osjá licenciados).

Talcomo no último ano
lectivo, pouco se sabe do
percurso e do processo que
conduziram ao abaixamento
do índice remuneratório de
120 para 80... Só que este
ano, à excepção da
Provedoria da Justiça,
ninguém responde aos
nossospedidos de audiência.

Sabe-se,por portas mais

ou menos travessas, que as
Escolasjustificam-se com as
respectivas C. A. E.s (Centro
de Área Educativa); as C. A.
E.sjustificam-se com a D. R.
E. L. (Direcção Regional de
Educação de Lisboa);a D.R.
E.L.justifica-se com "ordens
superiores"; as "ordens
superiores" (leia-se Ministério
da Educação) justifiça-se
com o Tribunal de Contas ...
No entanto, parece que o
Tribunal de Contas não
chega a ver os contratos
assinados por 120, só vê os
contratos depois de Isabel Garcez

Nos dias 29 e 30 deste
mêsirão decorrer aseleições
para osórgãos de gestão da
F.L.L. Este acto define a
participação dos estudantes
nas decisões desta casa.

Como tal, é importante
e imprescindível a
participação (votando) de
todos osestudantes.

Não te abstenhas de
decidir.

VOTA!

11------------
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Diário de um
t d t b Ies u an e po re =

17hOO
Comi. finalmente. Encontrei a
Rito, que me convidou para
lanchar. Recuseimasela insistiu,
dizendo que era a vez dela (eu
convidei-a para lanchar há
umas semanas atrás). Aceitei.
Pedi um galão e uma broa de
mel. Antigamente comia bolos
com muito creme, mas desde
que ando sem dinheiro, prefiro
broas de mel porque enchem
mais. Tentei não deixar
perceber a fome com que

10hOO estava, mas tive cuidado para
Merda! Só a mim. Estudar o não deixar cair nenhuma
"Thanksgiving Day" dos migalha. li uma vez no
americanos e toda a deliciosa "soortocus" de Howard Fast,
gastronomia da ocasião, que para quem está no limite
quando eu daria graças por um todas as migalhas são
pão com manteiga. Tenhoque importantes e que o organismo Alexandre CaNalho

~--------------I

9hOO
Sem o barulho irritante do
alarme do despertador não
teria conseguido acordar. Estive
a estudar até tarde ontem à
noite. Precisoda nota do teste
de Inglês que vou fazer hoje.
Tive um 16no primeiro e quero
'er se o mantenho. Não me

apetece nada sair da cama.
Está quentinho debaixo dos
cobertores e estou teso. É
melhor estar quentinho e com
fome, do que com frio e com
fome ao mesmo tempo. Gastei
o dinheiro quase todo a
comprar o almoço de ontem:
dois pães, que comi com a
manteiga que ainda havia na
embalagem que trouxe
comigo na última vez que fui a
casa. Só tenho 8 escudos e 50
centavos. A bolsa de Janeiro
ainda não está a pagamento.
Vou mesmo ter que pedir
1inheiro para casa. Detesto
reze-lo porque a maior parte

. das vezes a minha mãe não
tem nenhum que me possadar,
e sei como issoa entristece.
Deixa-me lá estudar mais um
bocado de cultura anglo-
saxónica...

ir aos ServiçosSociais.Pode ser
que eles paguem a bolsa mais
cedo. O papel dizia que a data
provisória de pagamento seria
o dia 13.Enfim,seique é pouco
provável, mas pode ser que a
data provisória seja
antecipada. Já estou cheio de
dívidas. Não posso pedir mais
dinheiro emprestado para viver
até dia 13 de Fevereiro. Devia
pagar a quem devo, mas a
bolsa de 25 contos nem para
viver durante um mês dá,
quanto mais para pagar
dívidas. Tenho fome. Antes
estivessea dormir. The hell with
Thanksgiving Day! Não vou -oo
teste.

se adapta para retirar o
máximo possível do que se
come. A frase tocou-me na
altura, mas hoje compreendo-
a em todo o seu significado.
Ainda bem que encontrei a
Rita. É adorável essarapariga.
Não é só por ser muitíssimo
bonita, mas pela simpatia, pelo
risotão puro, pela forma como
nos entendemos tão bem, por
todos os interessesque temos
em comum. Acho que me
estou a apaixonar. Eseique ela
também está interessada em
mim. Queria convidá-Ia para ir
ao cinema, ou a uma
discoteca. Mas não tenho
dinheiro. Passei nos Serviços
Sociais. A bolsa ainda é para
dia 13,data provisória.

22hOO
Estououtra vez cheio de fome.
A professora de Estudos
literários quer que compremos
o "Mau tempo no canal" e a
"Jornada para a noite". Está
maluca a mulher, eu nem
dinheiro tenho para ir
comprando as fotocópias na
papelaria azul. Amanhã vou
falar com a assistente social.
Pode ser que ela possa fazer
alguma coisa. A deste ano é
simpática. A do ano passado é
que era uma velha antipática.
Cada vez que eu lá ia sentia-
me como um daqueles gajos
interrogados pela polícia com
uma lâmpada apontada à
cara. Não tenho dinheiro. Que
se lixem os estudos. Eu vou é
arranjar um emprego. Tenho
fome. Vou dormir.



encontro de acesa polémica
Entreosdias 10e 12do e confronto real de ideias,

corrente mês,realizou-sena mas foi mais uma amena
cidade de Faro,no Algarve, cavaqueira do que um
mais um E.N.D.A.(Encontro campo de batalha. De
Nacional de Direcções qualquer modo, houve
Associativas).Estareuniãode algum celeuma de certa
estudantes tinha como forma inesperado, mas o
pontos principais de suficiente para não estar
discussão: a Acção Social tudo perdido! Pelo relógio mais
Escolar, a igualdade de britânico, dever-se-ia
oportunidades para os E NO PRIMEIRO começar, pelo menos a
estudantes deficientes, o abertura da sessão,às 10H
melhoramento das DIA... ! da manhã. Mas como o
condições de ensino do horário nacional tem mais
trabalhador-estudante, ... Se Deus descansou contratempos que o de Sua
como também maisregalias aosétimodia,aorganização Majestade, lá se fez é.
para o mesmo,o estado da do E.N.D.A.descansou no obséquio de começar
poütícoeducativa nacionale primeiro mas, verdade seja oficialmente ostrabalhosao
as habilitações para a dita, a vontade de se fazer meio-dia, ... mais vale tarde
docência. Depois de um presente no encontro por que nunca!
plenário de abertura, parte das associações Depois do almoço, a
deverasconfuso,onde todos estudantis, supostamente tarde de Sábado foi
falavam e ninguém tinha não era das melhores! Por preenchida com a reunião
razão, conseguiuaprovar-se outro lado, muitotrabalho de de diversas comissões
um Ordem de Trabalhos. bastidores se fez. Com isto, existentes. Nos múltiplos
Dividiram-seosassuntospara cada vezmaisme convenço pontosa discutirpelosgrupos
análise, pelas diversas que o verdadeiro poder é o de trabalho, o que deteve
comissões criadas das sombras. mais a atenção dos
especificamente para o O dia de 69 feira estava estudantes presentes, foi a
efeito. Esperava-se um irremediavelmente perdido, questão das habilitações

1------------------

Um E.N.D.A.
(con)corrido
a Sul!

Se Deus descansou ao
sétimo dia, a organização do
E.N.D.A. descansou no primeiro

por melhordisposiçãoque se
tivesse, não havia maneira
de se abrir o plenário; ou se
começava com todos, ou
não havia nada para
ninguém!

No fundo, a questão
não seresumiaao sentidodo
todo, massimao sentido do
quorum, de haver realmente
número de .portlclpontes.
Bem, a noite já ia longa e
estudante que é estudante
sabe como se arrumar, por
isso, como tristezas nà«
pagam ...resolvemosfazera
festa!

PLENÁRIO À HORA
(DES)MARCADA



. com os mesmosmoldes dopara a docência, onde as poucos a terão. Todavia, seminário _ anteriormente
E.S.E.'s(EscolasSuperioresde poderemos estar de acordo citado _ , mas centrad?

h m num ponto, o que nalgun~Educação) propun am u t " apenas nos problemas mais
novo estatuto para as suas peca por defeito, nou rose inerentes à Faculdade e a
carreiras. Com isto o defeito do excesso. realização de um curso de
pretendiam concorrer de UnguagemGestuaLpara um
igualmodo com oscursosde A melhor conhecimento por
Licenciatura científica (por O E. N .D. parte dos estudantes não-
ex.. L.L.M" Matemáticas, AINDA VAI NO surdos dos meios de
Biologia,etc.),porpossuir~m ADRO! comunicação não verbal.
mais tempo de formaçao Ambos as designações
pedagógica. O orçurnento foram apoiadas pelasoutras
apresentadonão podena ser No grupo de trabalho instituições académicas
válido, já que qualquer encarregue de discutirsobre presentes, que reso,lveram
'1studantede uma E.S.E.não os direitos dos estudantes seguir e adaptar as suas
Tem os mesmos anos de deficientes,a troca de ideias dificuldades particulares as
curso que o licenciado de e o avanço naspropostasa diferentessugestões.
uma Faculdade, pois o serem consideradas válidas A comissão que se
mesmo, para conseguir pelas Faculdades presentes, encarregou dos assuntos
entrada na carreira levou-nos a um consenso referentes aos estudantes-
docente, terá de ter pelo geral. Com isto, as moções trabalhadores concordou
menos dois anos de apresentadas na mesa da com asseguintespropostas;
formação educacional comissão, nomeadamente melhor apoio dado pelas
acrescida. A exigência das pela Associação de instituições,quer a nível de
E.S.E'sseriade todo absurda, Estudantesda Faculdade de material didáctico, com um
vistoque o currículoque têm Economia da U.N.L. e uma funcionamento maisassíduo
ao fim de três anos não outra apresentada pela e duradouro das bibliotecas
poderá equivaler, de modo F.L.U.L.,foram aceites por e salas de estudo, quer?
algum, a um adquirido por unanimidade. O que os nível financeiro com mais
aluno de uma Licenciatura estudantes de Economia descontosno I.R.S.por parte
~ientíficaao fim de quatro ou pretendiam com a proposta das empresas que
cinco anos. apresentada, era realizarem empregam trabalhadores

A diferença curricular Lisboa, por questões de nesta situação. Um outro
não se centra só no número ordem logística, geográfica ponto focado foi a criaç~o
de anos, mas também nos e mediática, um seminário de maishoráriospós-loboroís.
conteúdos programáticos organizado pelo G.~.E.D. visto que muitos destes
dos cursose na preparação (Gabinete de Apoio ao estudantes-trabalhadores
científica de ambos. Sendo EstudanteDeficiente-U.N.L.), pagam propinas e têm_o
assim, a questão é-nos que tenha como mote as direito de exigi-los.A Acçao
colocodo nos seguintes dificuldades sentidas pelo Social Escolar teve como
termos: quem terá as estudante deficiente. A conclusõesmaisimportantes,
melhores condições para proposta subscrita pela todas do foro financeiro: o
concorrer,profissionalmente, F.L.U.L. tinha como alargamento dos descontos
a uma carreira docente? parâmetros destacáv?is,.a para as Finanças. e
Uma resposta plausível, realização de um colóquio S ça Social ou seja I
__________________________________________________e_g_u_r_a_n '~-----'-
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incluir para o efeito as
despesas de alojamento,
transporte e alimentação do
estudante, bem como um
aumento das ajudas de
custo, isto é, das bolsas do
aluno deslocodo. No que diz
respeito à poütíco educativa,
as decisõesno compto-geral
não variaram muito das
anteriormente tomadas, pois
as questões levantadas por
muitos dos intervenientes
tinham cenas caricatas de
protagonismo piegas, ou
eram constantemente
rotuladas de tal.

AO FIM & AO
CABO

No último dia efectuou-
se a reunião geral, onde as
diferentes conclusões tiradas
dos grupos de trabalho
foram devidamente
apresentadas a plenário.
Desta vez a serenidade foi a
nota dominante, mais pelo
cansaço originado pelo
prolongamento horário das
reuniõesde comissãodo que
pelo consenso académico,
já que nestas coisas de
estudantes existem mais
amores do que amadas e do

que cabeças mais
pensantes. Para finalizar, o
E.N.D.Aalgarvio foi o menos
participativo, masaquele de
onde se tiraram conclusões
mais acertadas, boas em
termos formais, porém, no
que diz respeito à sua
concretização, difíceis. Mas
não impossíveis.

Assim sendo, resta-nos
aguardar por Évora para
conhecermos os frutos das
sementes lançadas em
Faro... Ecomo disseolquérr'
esperemos que tudo seja
para o bem de todos nós.

Paulo Afonso

1------------
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UNESCO DIVULGOU
RELATÓRIO

OBRAS DA BARRAGEM DE FOZ CÔA
DEVEM PARAR IMEDIATAMENTE

o relatório da UNESCO
sobre as gravuras rupestresde
FozCãa foi divulgado no dia 3
de Março. O relatório foi
entregue, dois dias antes, ao
Instituto Português do
°atrimónio Arquitectónico e
.voueotóçlco (lPPAR),que, por
sua vez, o deu a conhecer à
Secretariade Estadoda Cultura
(SEC). O documento
recomenda a suspensão
temporária das obras da
barragem que está a ser
construída em Foz Cãa.
Entretanto, no dia 24 de
Fevereiro o assunto tinha
estado em debate em Lisboa,
com algumas revelações
surpreendentes.

Em causa está a
descoberta, há doismeses,de
um conjunto de gravuras pré-
históricas, no Vale do Cõo. As
ochos ao ar livre,que serviram

de suporte aos artistas do
Paleolítico, são consideradas,
pelos especialistas, uma
descoberta única em todo o
mundo. Mas a construção da
barragem ameaça submergir
este património com cerca de
20.000anos.

. Ora, o relatório da
UNESCO,muito aguardado,
vem dar razão à comunidade
arqueológica e à posição de
forças políticas que defendem
a paragem, sem condições,
dasobraspara que o problema

possa,seriamente,serdiscutido.
É salientada, no relatório, a
necessidade de um estudo
exaustivodo sítioarqueológico;
recomenda-se, por outro lado,
a formação de um Comité
Científico Internacional.
independentemente da
decisão que o Governo
Portuguêstome.

Mas um ponto é deixado
em aberto, ao não serexcluída
a hipótese de a barragem ser
construída, se houver uma
"necessidade económica e so-
cial" que o determine.

RITMO DAS OBRAS
AUMENTOU NO ÚLTIMO

MÊS

Essa necessidade foi
desmentida pelos partici-
pantes no debate "FozCãa: As
Águas da Discórdia", realizado
na Faculdade de Letras de
Lisboa. À volta da mesa
reuniram-se arqueólogos,
representantes dos partidos
com assentona Assembleiada
República (AR), o
representante da UNESCO,
organismos de defesa do
ambiente e associações, que
entretanto seconstituíram para
a defesa das gravurasrupestres
da região.

O debate, organizado
pela Associação Auriga -

Centro de Arte, Cultura e Au-
dlo-Vlsuols.contou ainda com
a participação do
representante da Presidência
da República, Mário Baptista
Coelho e reuniu, no Anfiteatro
da Faculdade de Letras,uma
audiência predominantemente
jovem. Notadas foram as
ausênciasda EDP,do IPPAR,da
SECe do LNEC,que declinaram
o convite. O Presidente da
Câmara Municipal de FozCôa
também não esteve presente,
devido a "compromissos
inadiáveis".

Durante o encontro,
apenas Vieira de Castro, do
grupo parlamentar do PSDe
membro da subcomissão de
cultura da AR. reservou a sua
opinião, dizendo esperar o
relatório agora anunciado.
Lopes Serrado, do
Comissariado Nacional da
UNESCOreafirmou a ideia da
importância do achado ao
declarar não estarem causa as
gravuras rupestresconstituírem
património mundial.

O deputado do Partido
Popular, Manuel Queiró, disse
tratar-se de uma decisão
política, não devendo ser a
tutela da EDPou do IPPARa
tomá-Ia, uma vez que
representam interesses
divergentes. Considerou não
ser possível fugir à
"responsabilidade directa de
quem tem de decidir" entre um
património supranacional e
uma barragem cujo interesse
maior é servir como
regularizadora das descargas
do Douro. Divulgou ainda
algunsnúmerosfornecidos pela
EDPque referem ter sidogastos
na obra 15milhões de contos,

------------11



a que se deve adicionar outro
tanto, resultante de
encomendas, Os custos de
suspensãoda obra rondariam
300 mil contos/mês, o que
representa um agravamento
mensaldessescustosem 10f0.

Perante estes dados,
mostrou-sesurpreendido pela
não suspensão da obra por

retorno na construção da
barragem e afirmou estar em
curso uma recolha de
assinaturas para serem
entregues às entidades
competentes no Parlamento
Europeu, com vista a dissuadir
tais intentos,

as obras não só não pararam como a sua
intensidade foi aumentada, desde que a
opinião pública tomou consciência da
importância das gravuras.

A deputada IsabelCastro
do Partido"OsVerdes"lembrou
que as gravuras são um
património das gentes de Foz
Cõo. antes de tudo o mais,
exactamente os mais
esquecidosem todo o processo
e a quem ninguém se
preocupou em explicar a sua
importância e riqueza.
Estranhou que as obras
continuem ao mesmo tempo
que os arqueólogos trabalham
e referiu que os vestígios
arqueológicos de Foz Côa só
começaram a ser estudados Praticamente no final do
quando a EDPpagou oscustos, debate, um estudante de
numa clara alusão à falta de Arqueologia do Porto,membro11-' -----------

parte do governo e referiu
como "crítico" otempo que vai
passando. Observou ainda
que, em Agosto, começa a
fase de betonagem da obra,
não sendopossívelentão voltar
atrás.

Neste ponto, a
arqueóloga Mila Simões de
Abreu, do Movimento para a
Salvaguarda da Arte Rupestre
do Vale do Côa, revelaria que
as obras não só não pararam
como a sua intensidade foi
aumentada, desde que a
opinião pública tomou
consciência da importância
das gravuras, A investigadora
interpretou este fenómeno
como uma tentativa de se
chegar a um ponto de não

b

HABITANTES
ESQUECIDOS

iniciativa do IPPAR,
O pouco int.eressea que

são votadas as populações do
interiorvoltou a serquestionada
porViriatoSoromenhoMarques,
Presidenteda Quercus,

O ambientalista
sist'ematizou as questões dos
defensoresdas barragens para
concluir que o argumento
ideológico seexibe na falta de
uma leida água, compensada
por medidas sectoriais e sem
ligação entre si. O argumento
energético é também
duvidoso, pois segundo r
própria EDP,a barragem vlr.,
trazer um acréscimo de
produção de energia
hidroeléctrica não superior a
10f0, Entretantofoi referindo que
muito do património natural já
foi destruído em FozCôo.

Um outro ambientalista
presente, Carlos Caninas, do
GEOTA,defendeu a tese de
que o governo está a ganhar
tempo e que se torna urgente
demonstrar que o
empreendimento não tem valia
energética,

Referiu que se está
perante uma estratégia de
"teia de aranha" com '
construção de váriasbarragens
que, no futuro, precisarão de
ser ligadas entre si. Se os
projectos forem para a frente
disse que se viverá uma
situação de catástrofe, daqui a
duas décadas, em termos
ambientais,

RESPONSABILIZAR O
GOVERNO



da Associação "Côo Vivo".
referiu que a construção da
barragem não sóestó a destruir
o património como as
potencialidades
microclimóticas do Alto Douro,
terra de produção do Vinho do
Porto. Disse ser preciso não
esquecer que Manuel Frexes,
Secretório de Estado da
Cultura, prometeu preservar as
gravuras. No mesmo sentido se
pronunciou Eurico de
Figueiredo (PS),salientando a
necessidade de responsabilizar

membro do governo pela
posição assumida. "Há muita
gente neste país que não vai
aceitar a democracia da
manipulação", concluíu.

Por responder ficaram as
interrogações dosparticipantes
quanto à validade do estudo
de impacto ambiental
realizado para a zona da
barragem.

Por um lado, já fazia
referência a achados
arqueológicos; por outro, te!á
concluído que a barragem nao
devia ser construída. Recorde-
se que o anterior Secretário de
<stoco da Energia,Nuno Ribeiro
...Aa Silva, referiu que a
imprescindibilídade da
barragem é "um erroestúpido",
resultante da vontade "dos
engenheiros que andam
sempre à procura de fazer
grandes barragens".

Participaram ainda no de-
bate os arqueólogos João
Zilhão(ver caixa) e LuísRaposo,
da Universidade Lusíada, para
além de Paulo Rodrigues, do
grupo parlamentar do PCP.
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marcar a di~isão de territórios
de caça, mas a sua fun<?ão
levanta ainda muitos
problemas aos especialistas.

João Zilhão aproveitou a
presença dos representantes
parlamentares dos divers<?s
partidos para referirque a socio
do Douro está, provavelmente,
cheia de testemunhos de
ocupação dos habitantes do
Paleolítico.

É que nesta zona está a
ser planeada a construção de
uma série de barragens e os
engenheiros andam no terreno
a fazer cólculos. mas,
sistematicamente, sem o
acompanhamento de
qualquer especialista em
Arqueologia.

Antônio Henri~

GRAVURAS: ACHADO
FANTÁSTICO

o debate "Foz Cãa: As Águas
da Dlscórdlo" abriu com uma
comunicação do arqueólogo e
especialistaem PaleolíticoJoão
Zilhão, docente da Faculdade
de Letrasde Lisboa.

João Zilhão classificou as
gravuras rupestres como ur:'
achado fantástico, pOIS
acreditava-se, até ao presente,
que a arte Paleolítica era uma
arte essencialmente de gruta.
FozCãa veio demonstrar que a
arte dos caçadores do
Paleolítico também sefez ao ar
livre, só que desapareceu com
a erosão provoca da pelo
tempo.

Os painéis de disposição
vertical de Foz Cãa
representam bovídeos, cabras
e animais já extintos, como ~
auroque, uma espécie de bOI
mais corpulento.

Uma das composições

representa dois animais
acariciando-se no pescoço e,
para além da beleza da
gravura, Zilhão referiu que não
há qualquer paralelo do
género em todo o mundo.

As gravuras teriam sido
pintadas a fim de produzir um
efeito visual destinado talvez a
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A Espera
Rimbaud ...

No último número de
.•OsFazedoresde Letras"não
deixaram de me espantar
duas coisas:

- a primeira, o facto de
ter sido lembrado o poeta
francês ArthurRimbaud;

- a segunda o facto de
o texto não fazer jus à
grandeza de tal poeta.

O texto, tentondo
transmitir-nosa biografia de
Arthur Rimbaud, apenas se
ficou pela descrição de
alguns factos através do uso
excessivode metáforas e de
uma chuva desenfreado de
"clichés".

Que informação nos
fica acerca do poeta e do
seu companheiro Verlaine,
que apenas foi considerado
"ser"? Que apenas é

De
associado o alguns "fetos"?

Pensar Rimbaud é
assistir,é interpretar toda uma
sociedade de uma época e
entender que a atitude do
poeta é por vezes "contra-
noturo". Pensar Rimbaud é
lembrar também o
heroinómano e a sua
relação com "LesAssossíns".

Rimbaud pode ter
procurado o "terra
prometida" na medido em
que terá sido um insatisfeito
consigo mesmo
(recordando-nos outras
atitudes de outros poetas
como Mário de Sá-Carneiro)
mos nunca da mesma forma
que Cristóvão Colombo. A
terra prometido de Cristóvão
Colombo era conhecido. Ea
possível felicidade que

"'_'4'WtBi~
Devido àsférias de Carnaval, que coincidiram com a saída da Antologia de Fevereiro,

e devido a falhastécnicas, não foi possívelfornecer aos estudantes o Antologia do referido
mês. Assim,a partir da semana de 20 - 25, a Antologia de Fevereiro estará ao vosso dispôr
na A E. A de Março sairá na semana seguinte, sendo ainda possívelo encomenda das
Antologias de Dezembro 94 e as de Janeiro 95.

Lembramosmaisuma vez que osescritos,de temática livre,podem serpoemas, contos,
prosa poética, ensaiose / ou desenhos (também de tema livre).

Um agradecimento especial a todos aqueles que tornaram possível este projecto,
entregando ostextos e desenhos na A. E.

1------------

Rimbaud procurava era
talvez inalcançável.
Falar de Rimbaud como
"anjo-demónio", como
aquele que "sacudiu o
mundo pelas orelhas" é
desvirtualizar todo o
sentimento poético da sua
obra.

Para exaltarmos o
espírito genial do poeta é
necessário subirmos ao seu
pedestal, elevarmo-nos
espiritualmente e não trazê-
lo a nós. Não somos digno:
Não nos é permitida tal
importância.

Fica contudo a ideia de
que, felizmente, alguém o
lembrou e num acto
romântico ainda persista em
afirmar:

"O futuro pertence ao
poeta".

Maria João de Sousa
42 Ano Arqueologia

DE LETRAS

A Secção Cultural
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Poesia mauricio. Aventuras de Tim-Tim na Angola de 1939.
Tradição oral africana (Angola, Cabo Verde ...). Aspectos do
Filme Animado Africano, vistos por Vasco Granja. Guerra
colonial. Viagens de exploração na África Central. Conflitos
ét(n)icos. Africotiva.

Eisalguns dostemas que
marcam o nQ 2 da Revista
Ópio (1Q trimestre de 95),
dedicado a ÁFRICA.

Dirigido pela Secção
Informativa da A.E.F.L.U.L.,a
Revista ÓPIO conta com a
colaboração de estudantes
universitários de várias
Faculdades, docentes e
personalidades conhecidas
do meio cultural português
(Vasco Granja, entre outros),
sem esquecer a especlot

participação dos nossos
correspondentes no
estrangeiro (Dublin...) já em
próximos números. Pela sua
variedade temática
(Etnografia, Filosofia,
Literatura, Banda
Desenhada, Artes Plásticas,
Cinema Animado, História),
esta publicação visa um
público vasto, com gosto
pelo jornalismo cultural.

E, é claro, a Revista
ÓPIO pode ser o espaço
para osteus contos, crónicas,

fantásticos furosjornalísticos,
polémicos artigos de opinião,
grandes reportagens,
desenhos,poesia, ... Informa-
te na A.E.sobre o horário das
reuniões da ÓPIO e vicia-te.

REVISTA ÓPIO, um
projecto que prepara já o
próximo número sobre O
FANTÁSTICO...e a que vale a
pena estar atento!!!!

ÓPIO ... depende
do que se lê

revista ÓPIO, nQ 2, 200$00
À VENDA: na A.E.,Livrariada
Faculdade de Letras,Livraria
ARCO-íRISe Livraria Munici-
pal.

------------1
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Na aridez quase desér1'ica das planícies
alentejanas ainda brilha com esplendor humilde a
alma agreste e serena da poesia popular.

Foino dia9 de Março, no BarNovo da Faculdade
de Letrasde Lisboa, que vários poetas celebraram o
Alentejo e "envergonharam" uma "casa de doutores"
com os seus fabulosos recitais e infindáveis
Improvisações.

Alguns,os mais velhinhos, eram analfabetos e
entravam pela primeira vez, naquele dia, numa
Faculdade. Sentir-se-iam com isso embaraçados?
Claro que não.Apesar de umasmãos trémulas,assuas
vozes souberam insurgir-se ironicamente contra os
eruditos, aqueles que se deixaram levar pelos
"caminhos tortuosos do saber" e se esqueceram da
maravilhosaalegria de viver.

Dulce Felícia :.-: -:-... ~. ::-
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A TunaAcadémica da
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa -T-
ÚNICA =, começou a sua
actividade numa gloriosa
Quinta-Feira de Maio de
1994,maisprecisamente dia
12 na Aula Magna desta
Universidade.

Há quem
é uma "tertúlia de
alcoolatras, junkies e outros
atrofiados que tais" ,mas na
verdade, depois de termos
actuado em Vila Nova de
Milfontes,na Casa de Tomar,
em Queluz, no Clube
Desportivo "o Varejense".no
ISEG,na Esc.Secod'Óbldos.

etc.. se calhar a tuna é
mesmo "a perversa
adolescente que vai para a
cama com toda a gente!".
Não, não, isto não é bem
assim. Depois de nos
esforçarmos tanto,
queremos continuar este
projecto e já sabes "se tens
maisde 18anos e menos de
80..." porque nós sabemos
que no fundo" quando do':
pequenos grãos de milho se
encontram debaixo de um
vão perdido, de uma
escada perdida, algures
dentro de Agamémnon, o
templo do saber,
lembrando-nos Sodoma e
Gomorra num misto de sa-
liva e suor lascivos de
luxúria... eles pensam: - Se
ao menos eu fosse da T -
ÚNICA. "

Estaque se assina
T-ÚNICA.



Tendo visitado o certame, J. P.
Boléo salientou algumas
novidades: foram divulgados o
guia editorial L'Amour des Livres.
Spécíal BO95,com uma selecção
de álbuns por várias rubricas
(humor, aventura, policia!. ..), e o
catálogo da feira de fanzines de
Angoulême/95. Entre
lançamentos e reedições,
destacou-se a. obra T6pffer.
L' ínvention da la bonde dessínée,
de T.Groensten e B.Peeters,sobre
a obra deste suíço francófono,
precursor da BD, assim como o
álbum Sín Cíty de F. Miller e o
fenómeno de Manga-Mania.

Aliás, a versão
cinematográfica do manga de
ficção científica AKIRA será
exibida no dia 30 de Março, no
ISPA, no âmbito do encontro
Criação e Leitura de BO. um
óptimo convite para conhecer as
produções japonesas!

Também em Portugal a BD
inspirou filmes animados. No
convívio, recordou-se os 12sfilmes
animados portugueses com
figuras desenhadas, realizados

------------1]

Quando eu era
pequenino (muito pequenino,
mesmo), costumava, como
todos os que já foram muito
pequeninos, brincar com os
outros meninos e outras meninas
da minha rua. Enfim, não era
bem isto que eu queria escrever.
porque os rapazes não brincam
com os outros meninos, brincam
com os outros rapazes.

Havia dois "grupos" na
minha rua: os da casa velha,

..Ijaentrada era muito estreita,
e eu, devido à minha largura,
tinha de ficar à porta (nunca
descobri para que raio queriam
eles aquelas revistas lá dentro),

IIº Convívio de
B. D.

Vasco Granja, J.Paiva Boléo
e Carlos Pinheiro foram os
convidados do 112 Convívio sobre
BD, que teve lugar a 16 de
Fevereiro.

O encontro proporcionou
um debate animado, iniciado em

no da obra do autor italiano
Jacovitti. considerada por Vasco
Granja fascinante e peculiar. Este
desenhador criou sériessatíricas,
onde quer os narizes
excessivamente compridos, quer
as imagens de efeitos cómicos
cheias de salpicões chamam a
atenção do leitor. Jacovitti não
resistia a preencher os espaços

.vazios com esses enchidos que
tanto prazer lhe proporcionavam
à mesa, tal era a obsessâo!

Ora, Jacovitti (que marcou
a juventude de gerações, como
a de U.Eco) foi homenageado no
222 Salão de Angoulême,
realizado nos finais de Janeiro.

e os da casa do Pedro. Na casa
do Pedro brincávamos eu, ele,
a Ana e a Helena aos fantoches,
ao teatro, encenávamos e
ensinávamos, uns aos outros,
históriasdiferentes todos os dias.
A casa do Pedro era (e será
sempre no meu imaginário) um
lugar mágico.

Quando cresci e adquiri o
direito a que me chamassem o
digníssimo nome de mancebo,
comecei a frequentar os sítios
que se começam a frequentar
quando se é mancebo. No meu
caso, foi o Hot Clube de Portu-
gal.

Certa noite, sentei-me,

acendi o cigarro, bebi um trago
do "Porto Velho Seco", olho de
frente para o palco e, qual não
é o meu espanto, quando vejo
que estava ali o Pedra, o dos
meus três anos, dos fantoches,
ali a contorcer-se, suspenso no
braço de um contrabaixo em
segunda mão, castanho, velho.

Infelizmente, o Pedro não
pôde estar presente na "Jorn"
do "JAZZ EM LETRAS", mas
estiveram cá outros e ensinaram
histórias diferentes em cada
nota, tempo, gesto.

Equando eu já fôr velhinho
vou recordá-los, ali no palco,
como um dos meus grupos
"daquele" tempo.

José Carlos Dias

por SérgioLuisA. Fernandes(1921-
43), nos anos 40 e sem ter sequer
ainda 20 anos, e em que o
protagonista era o Boneco
Rebelde, personagem de BD
criado para a revistaO Papagaio.
Algumas destas películas foram
exibidas, à época, nos lntervolos
das projecções nos cinemas
Europa e Jardim Cinema.

Lamentou-se, ainda, a
inexistência de uma memória da
BD portuguesa. Apesar da sua
obrigatoriedade, a Biblioteca
Nacional não conserve todas as
publicações portuguesasde BDe,
por isso, priva o público
interessado de ler e consultar as
nossashistóriasaos quadradinhos.

.Referiu-se a importância da
criação de uma bdteca
portuguesa, dedicado à
conservoçoo. estudo, divulgação
e consulta deste espólio. A
tnexlstêncío dum projecto deste
tipo em Portugal é prova de que,
ainda hoje, a BD é esquecida e
considerada uma arte marginal.

JOANA SILVEIRA
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Por exemplo, o
semanário "Tal e Qual", na
sua edição de 22 de
Dezembro, através das
palavras do Prof. João
Bernardo(pág. 5)afirma que
"compete ao governo a
acção didáctica de explicar
aosjovens que oscursosque
escolheram não têm saída
profissionale dessa maneira-_._----.
evitava que milhares de
alunos que todos os anos
entram na Universidade
caíssem no logro de nc

, conseguirem trabalho".
Assim,o governo, como

, regulador do sistema social,
logra as expectativas dos
alunose dasfamílias,asquais
realizamum enorme esforço
financeiro para depois
verem 'goradas todas as
expectativas.

Mas qual o papel da
Universidade neste
contexto? Lava as mãos
como Pilatos?

O que tem ficado na
"retina" da memória, é a

----.- ideia duma estutura sen
ornorro. que se tem
preocupado maisem gerir o
dia-a-dia de alunos e
professores e não
procurando respostas, nem
meios, de ter um papel
activo, estando mais em
anabiose.

Até na triste situação,
em que o Ministério da
Educação, não
reconhecendo o grau de
licenciado aos alunos-
estagiários, pagando-lhes

...0 licenciado, nem para um lugar
de porteiro pode concorrer, pois
o "candidato possui habilitações
a mais".

Umadasfinalidades da
Universidadeé ter um papel
lnterventívo na Sociedade.
Esta acção polariza-se
fundamentalmente, na
dotação de novos
contributos, quer através
duma via directa, em que
intervém cultural e
cientificamente através dos '
seus agentes, vulgo
professores/investigadores,
quer indirectamente através
dum produto "rnodelodo". o
aluno, cujo papel, na
sociedade. é atribuído em
função da necessidade que
ela tem dele.

Mas, neste raciocínio
simplista.algo parece mal,
ou seja, quais são as
necessidadesda sociedade,
a que na generalidade se
tem denominado por saídas
profissionais?

A tristerealidade, surge
ao fim de quatro anos (ou
mais),em que apesar de ter
uma formação mais rica, a
sociedadenão tem na área
das Ciências Sociais,
(situação mais gritante),
capacidade de respostaàs
solicitações,ou seja, não há

1--------

empregos suficientes.
É caso para afirmar que

algo está mal neste
processo.

Reconhecendo oserros
processuaisnesta dinâmica,
têm sido fornecidos,
esporadicamente,
contributos interessantes e
que penso importantes para
a introspecção da
Universidade,mas esta con-
tinua cega, surdae muda.
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como simples bacharéis, a
Universidade parece de
cócoras, não se afirmando
como uma instituição
orgulhosa e pronta a de-
fender com justiça devida
este seugrau académico.

Paradoxalmente, o
licenciado, nem para um
lugar de porteiro pode
concorrer, poiso "candidato
possuihabilitações a mais".

Será que Fernando
Rosas(Público,24de Janeiro)
'em razão ao questionar
"Universidadespara quê? A
Europa há-de tratar disso".E
nós?

Será que novas
respostas passem por
"sangue novo capaz de
assegurar a renovação
científica e metodológica ...",
por novas ideias, outras
capacidades de trabalho e
novas apostas, que passam
indubitavelmente pela
melhoria das condições de
ensino.

Grave, começa a sera
ituação, para mais

atendendo-se àspalavrasdo
Prof. LuísValadares Tavares
(JornalForumEstudantede 3
de Janeiro) onde afirma que
"grande parte dos cursos
universitários estão
desajustadosda realidade o
que faz com que estejamos
a produzir bacharéis e
licenciados irrelevantes".
Verifica-se que a situação é
um juízo adquirido, tanto
mais que a dado passo

designa o Ministério da
Educação como "um
ministérioapagado, não tem
ideias, nem tão pouco
projectos" .

Seráa meu ver,aqui, na
Universidade, que
poderemos inverter o
sistema, onde são precisas
ideias, projectos e também
gente de coragem que pro-

novos cursos /
especializações quer no
sentidode marketizartodo o
seuproduto.

Construir novas
oportunidades, eis uma
aposta de futuro!

* com a devida vénia ao Tal
e Qual

...são precisas ideias, projectos e
também gente de coragem que
procure alternativas, diga não a
um vegetatismo meramente
reprodutor das assimetrias e que
aja no sentido, quer de novos
cursos / especializações quer no
sentido de marketizar todo o seu
produto.

cure atternativas,diga não a
um vegetatismo meramente
reprodutor das assimetriase
que aja no sentido, quer de

PauloArsénio
História- variante de

Arqueologia

------------R
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Ambienfalissimamenfe
falando ...

Falar de AMBIENTEé,
antes de mais, falar do
espaço natural que nos
envolve. De saber vivê-lo e
de aprender a preservá-lo. E
como já foidito, sópodemos
amar e proteger aquilo que
conhecemos. Foipor pensar
assim que um grupo de
alunos desta casa decidiu
unir esforços no sentido de
promover acções que visem
criar um espaço de diálogo
sobre umaproblemática tão
actual. Vamos recolher
informação sobre as
principais questões
relacionadas com o
ambiente em Portugal (que
poderás consultar na A. E.e
numa vitrinecolocada junto
à porta do Bar Novo) e
promover o diálogo com
especialistas que serão
contacto dos para o efeito.
Contamos com a
participação das principais
associações ambientalistas
no sentido de te informar
quais asactividades através
das quais também tu
poderás ajudar na
preservação de um
património que é teu e que

está a desaparecer
rapidamente.

Mas as imagens falam
por si e poderás
compreender melhor a
mensagem que aqui te
queremos deixar se tu
próprio conheceres o
património de que tanto se
fala. O ParqueEcológico de
Monsanto (dentro da
cidade de Lisboa);o Parque
Natural da Serrade Sintraou
a Reserva Natural do
.Estuáriodo Tejo(sim,aquela
tão ameaçada pela nova
ponte!) sãoalgunsdos locais
mais próximos que
poderemos visitar.saindo de
Lisboa a um Sábado ou
Domingo de
manhã.

Estassão apenas algumas
das ideias que inicialmente
tivemos e que gostaríamos
de ver concretizadas num
futuro próximo. Se pensas
que algo maispode serfeito,
se sentes que vale a pena,
mais do que pensar, agir
para que não se perca o

I

pouco que nos resta o ,
património cultural, dirige-te
à AE. e junta-te ao grupo de
trabalho. A tua participação
é bem - vinda!

111

-------------

Grupo Ambiente
(contactar A.

E.)
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Finalmente chegou a
vez de a Cultura ter uma
semana só para si.Imaginem
uma semana Cultural (de 24
a 31), a encerrar o mês de
Março em euforia! ... E tudo
organizado especialmente
ooro os estudantes desta

oso pela Associação de
Estudantes.

Assim, reserva o teu
tempo para assistires a
inúmeras conferências que
irão abranger temas como o
Teatro,a 79 Arte - o Cinema,
a Sida,Palops.Entrae escuta
a poesia de Miguel Torga
que tomará as rédeas com

recitais e, ao passar pelos
corredores da Faculdade,
encontrarás uma exposição
que tentará reunir o muito
deste ente querido que há
pouco nos deixou.

Para te relaxar? A
música vai invadir a nossa
Faculdade! Vem ouvir os
muitos concertos de música
moderna, àsvezesclássicae
por outras jozz. que vão ter
lugar no Bar Novo
especialmente' para te
animar.

Como queremos
música com muita energia,
força a todos aqueles que

adoram mexer nos utensílios
da cozinha(alunos,docentes
ou funcionários)! O júri
agradece o poder de provar
tantos bolos e doces ao
mesmo tempo no concurso
de doçaria.

E,seo dia do Estudante
abre a semana que promete
ser um tempo fabuloso na
casa das Artes, a moda, o
café-concerto e a festa vão
encerrá-Ia:vamos láver para
que lado os estilistasPedro
Leão e Fausto Rua nos vão
virar com a sua "b elle "
colecção; ouvir umas notas
do grupo Tágide e finalizar a
noite a dançar até serdia!?

Mete espírito!Aparece!
Participar na Semana Cul-
tural do século equivale a
teresuma semana em cheio!

, A Secção Cultural

------------R



Concurso de fotografia"
- entrega de prémios-

I Na sala de exposições------------

Segunda dia 27 16 horas

14 horas "'Sida-o viius que mudou o
mundo'

com a presença de:
Abraço, Comissão Nacional
Contra A Sida, Sol, Projecto

vihver
No Bar Novo

Música ao vivo com:

"SEXO"
rio Bar Novo

16 horas Quinta dia 30
"Converses sobre teatro" com

14 horas

Luis Miguel Cintra
Ávila Costa

Maria Helena Serôdio
Carlos Avilez ...

Na Sala de Mestrados

l'1úska ao vivo com:

"Feter Garden" - Rock alternativo
No bar novo

Terça dia ~8
16 horas

Conferência:
12 horas

Miguel Torga"
Concurso de doçaría

Na esplanada

14:30 horas

Actuação da Tuna de Letras
(T-única)

ria esplanada

Grupo teatro de Letras
apresenta

João Palmíerí, de Antônio Larreta
na cantina velha

Quarta dia 29
14 horas

Sexta dia 31

Música ao vivo com:
14 horas

"lIDA" - Rock Punk
Bar Novo

Música ao vivo com:

15 horas "Newd" - Pop Rock

22 horas"

Festa de
Encerramento

com
Passagem de

Modelos
com os estilistas

Pedro Leão e Fausto
Rua + modelos de

Letras
Música ao vivo
"Ies éléphants

terribles e irmãos de
sangue"

"lníclatíva integrada na Semana da
ciativas acompanhadas de

exposição

Apoios:

}VVENTVDE
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KITÓ, Cabeleireiros

Organização:
Associação de Estudantes da
faculdade de Letras de Lisboa


